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ਰ ਿੱ ਛ, ਰਿਕ ੋਨ ੂੰ  ਰਿਰਿਆ 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾ ੋਿਾ  ਦੁਆ ਾ ਰਿਰਿਅਤ ਕੁਿੱ ਤੇ ਨੇ ਰ ੂੰ ਦਗੀ ਿਚਾਈ 

 

ਮਾਈਕਲ ਨੇਜ਼ਬੇਥ (Michael Nezbeth), ਜੋ Grassroots K9 (ਗਰਾਸਰੂਟਸ ਕੇ. ਨਾਈਨ), ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ 
ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦਾ ਸੂੰ ਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕ ੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕ ਿੱ ਿੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਿੱਛ ਿੋਂ 
ਬਚਣ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਿੀ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਕ ਝ ਸਮਾਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਲਾਈਟਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਨਊ ਬਰ ਨਸਵ ਿੱ ਕ (New Brunswick) ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਇਕਾਂਿ 
ਰਸਿੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਰਿੱਛ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਟਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ ਿੱ ਿੇ ਵਬਕੋ (Bico), ਜੋ ਵਕ Grassroots K9-ਵਸਵਖਅਿ ਡਚ 
ਸ਼ੈਫਰਡ (Dutch Shepard) ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਬ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਿ ਰੂੰਿ ਰਿੱ ਵਖਅਕ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਿੇ ਵਰਿੱਛ ਨੂੂੰ  ਚ ਣੌਿੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਉਸਦਾ 
ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੂੰ  ਸੂੰਘਣੇ ਜੂੰਗਲ ਵ ਿੱ ਚ ਲੈ ਵਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਟਂ ਨੇ ਵਬਕੋ ਨੂੂੰ   ਾਪਸ ਬ ਲਾਇਆ ਅਿੇ ਉਹ ਆ ਵਗਆ, ਵਫਰ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਲਿੱ ਕੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਆਨਪੂਰਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਾਹਨ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 
 

Grassroots K9 ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਿੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਕਸਰ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਰਿੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ 
ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ  ੀ। ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਬਿੀਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ 
ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, “ਹਰੇਕ ਕ ਿੱ ਿਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਟੀਚੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੂੰਿੂ 
ਪਰੂੰ ਪਵਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵ ਿੱ ਚ ਰਚਨਾਿਮਕਿਾ ਜਾਂ ਵ ਲਿੱ ਖਣਿਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”  
 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਉਦੋਂ ਕੀਿੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੋਵਰਡਾ (Florida) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਸਨ। 
2013 ਵ ਿੱ ਚ, ਆਪਣੀ ਪਿਨੀ ਅਿੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ  ਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ “ਮੈਂ ਹਰ ਜਗਹਾ ਘ ੂੰ ਵਮਆ, ਪਰੂੰਿੂ 
ਇਿੱ ਥੋਂ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 
 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਣ 'ਿੇ, ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ( ੈਂਚਰ) ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਿੀ, ਿਦ ਉਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੋਂ ਪਰਭਾਵ ਿ ਹੋਏ। ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਨੌਜ ਾਨ ਉਦਯੋਗਪਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ  ਿਾਉਣ ਲਈ $5,000 ਿਿੱ ਕ ਦਾ ਫੂੰ ਡ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

“ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰੇਰਨਾ ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ ਸੀ,” ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਜੋ ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਉਹ ਸੀ 
– ਮਾਰਕੀਵਟੂੰਗ, ਨ ੈੱਟ ਰਵਕੂੰਗ, ਿਾਮੀਲ (ਐਗਜੀਵਕਉਸ਼ਨ), ਪਰਬੂੰ ਿ – ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹ ਿ  ਿੱ ਡੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਵਸਖਲਾਈ ਪੈਸੇ ਿੋਂ 
ਕਾਫੀ  ਿੱ ਿ ਮਹਿੱਿ ਪੂਰਣ ਵਸਿੱ ਿ ਹੋਈ।” 
 

ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਦਾ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਮਨੋਵ ਵਗਆਨ ਅਿੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਸਿਾਂਿ ਵ ਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਖ ਦ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਨਾਲ ਵ ਕਵਸਿ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਦਾ ਵ ਹਾਰਕ ਅਿੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਨ ਭ   ੀ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ ਰੂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਸ 
ਅਨ ਭ  ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਰੜਹਿਾ  ਰਿਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਦਾ ਵਸਵਖਅਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ 
ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਸਵਖਅਕ, ਜੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ੇ, ਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ 
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30 ਿੋਂ  ਿੱ ਿ ਵਸਵਖਅਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਿਾ। ਮੈਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਕ ਿੱ ਿੇ ਨੂੂੰ  ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਿਿੱ ਕ ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਿਰ 
ਕੀਿੀ।” 
 

ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਦਾ ਅਨ ਕੂਵਲਿ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਫਲ ਵਸਿੱ ਿ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। Grassroots K9 ਵਨੈੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ ਵਲਸ ਅਿੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਲਈ 
ਕ ਿੱ ਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ  ਾਸਿੇ ਪਰਵਸਿੱ ਿੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕ ਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸਚ ਸੈਟਸ ਸਟੇਟ ਪ ਵਲਸ 
(Massachusetts State Police) ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉੱਿਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਿੇ ਹੋਰ 
ਕ ਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਬਕੋ। 
 

ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਰਿੱ ਵਖਅਕ ਅੂੰਿਰਪਰੇਰਣਾ ਕ ਿੱ ਿੇ ਅਿੇ ਮਾਲਕ ਵ ਚਕਾਰਲੇ ਵਰਸ਼ਿੇ ਿੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਟੀਚਾ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਿ ਕ ਿੱ ਿੇ ਦਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰੂੰਿੂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਨਾਲ। ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਰਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ। 
 

ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ (ਫ ਲ-ਟਾਈਮ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ੀ, ਨੇਜ਼ਬੇਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਿੇ ਸਮਰ ਕੂੰ ਪਨੀ 
(Summer Company) ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਦਯੋਗਪਿੀ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਅਨ ਭ  ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ  ਸੀਵਲਆਂ ਦਾ  ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂੰਿ ਸਥਾਵਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਈ  ਸੀਲਾ ਉਦਯੋਗਪਿੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ  ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਮਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਿੇ ਉਦਯੋਗਪਿੀਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਵ ਅਕਿੀਗਿ ਮਸ਼ ਰੇ ਅਿੇ ਸਲਾਹ  ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ ਰੂ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਿੇ 
ਸਥਾਵਪਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਅਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹ ੂੰ ਚ ਸਥਾਨ ਹੈ।  ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.brampton.ca/bec 'ਿੇ ਜਾਓ। 
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ਿਰੈਂਪਟਨ ਿਾ ੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਿੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਿ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਵਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਿੀਵ ਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਿ ਵਨਕ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱ ਿ ਰਹੀਆਂ ਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹੋਸਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ  ਿੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ ਕ 

ਨ ਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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